
 أسئلة علي منهج  أكتوبر حتي نصف نوفمبر للصف الرابع االبتدائى 

 إلعداد اختبار أول ديسمبر

 المهارات المهنية  

 
 عند إعداد االختبار يراعى ما يلى : 

يغطى االختبار كافة الدروس  بدًءا من الموضوع األول "الترابط األسرى  " بالمحور   -
إلى نهاية الموضوع التاسع  " المهن األخرى فى أسرتى  صفحة   10األول  صفحة 

45   
 تتنوع أسئلة االختبار  من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.   -
يث يأخذ التلميذ درجة السؤال كاملة إذا  يتم تقييم األسئلة ذات اإلجابات القصيرة بح  -

 قدم إجابة علمية منطقية. 
مفردة(  15يتضمن االختبار ثالث أسئلة وكل سؤال يتضمن  خمس مفردات بإجمالى ) -

 درجة(،  30ويتم التصحيح من إجمالى  )
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 االبتدائي ت المهنية للصف الرابع سئلة المهاراأ
 

 ( أمام العبارة الخطأ أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( ✓اواًل:  ضع عالمة )  

 )      (  ألخيك األكبر رأيا مختلفا عن رأيك يمكنه أن تتجاهله إذا كان  .1
 )      (  في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.  ق األطفالبح ليس هناك قانون  .2
 )      ( ليست علي أي مسئوليات تجاه األسرة ألنني أصغرهم  .3
 )      (  يحتوي الغالف الخلفي للكتاب على وصف موجز لما يتناوله الكتاب. .4
 )      ( عليك أن تدفع مبلًغا من المال لتتمّكن من استخدام موقع بنك المعرفة المصري  .5
 )      (  الضوئيتعمل النباتات على تنقية الهواء من خالل عملية البناء  .6
 )      (  يستخدم النّجارون الطوب واإلسمنت لتشييد الجدران والطوابق. .7
 )      ( يستخدم السّباكون في عملهم المناشير، وقواطع المواسير، ومفاتيح الربط  .8
 )      (  مجال الفندقة والسياحة من أكبر القطاعات المهنية في مصر. .9

 )      (   إدارة المزارع في الجامعةلكي تكون مزارًعا عليك أن تدرس  .10
 )      (لكي تكون طبيًبا يجب أن تدرس الطّب لسنوات عديدة .11
 )      (  كانت لديك فكرة أفضل. إذا  يمكنك مقاطعة زميلك في الفصل  .12

 (     )      في الهواء الجوي.من نسبة غاز األكسجين الخضراء زراعة النباتات  تقلل  .13
 ( )  تتغير األدوار نتيجة لتغير المسئوليات داخل األسرة   .14
 (   )      يحتاج الدخول إلى بنك المعرفة  إلنشاء حساب بنكي  .15
 (  )       يعيش جدي وجدتي معنا ولذلك فنحن أسرة نووية   .16
 (   )        الري والتسميد من أهم عمليات خدمة ورعاية النباتات المنزلية  .17
 ( ) ضوء للقيام بعملية  البناء الضوئي تحتاج  النباتات إلى ال .18
 ( من أنواع نباتات الزينة األشجار والشجيرات والمتسلقات  )  .19
 ( ) يساعد علي نمو النباتات التدوير   .20
 ( تتميز نباتات الزينة بجمال أشكالها وألوانها وأزهارها )  .21
 )     (     الشجيرات أكبر من األشجار   .22
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 (       ن )يتميز الشعب المصري  بإكرام السائحي .23
 (    )          السلبية االعتذار عند الخطأ  من السلوكيات   .24
 ( )       في مصر   ال تعتبر اللغة من المشكالت التى تقابل السياح .25
 (       )        تعيش في الظل الجارونيا من النباتات التي   .26
 ( )                يساهم قطاع السياحة فى توفير الكثير من فرص العمل             .27
 ( )                             التي توجد في المكتبةيقوم أمناء المكتبات بتأليف الكتب   .28
 ( )             تمتلك مصر المئات من المواقع السياحية                   .29
 )    (                        الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي الظل ال تحتاج إلى  نباتات  .30
 )                            الجزء األكبر من الكتاب هو الغالف الخلفى     .31
 تتعدد في مصر عناصر جذب للسائحين                                  )         .32
 ( )    المهن الصناعية ليست من المهن المهمة فى المجتمع  .33
 ( )       يستخدم السباك المنشار في عمله  .34
 ( )   اإلبر والخيط من األدوات التى يستخدمها الخياط فى عمله  .35
 )  (     تحمل الضوء المباشر وتحتاج إلى ضوء  أقلت نباتات  البوتس ال  .36
 ( )   االستماع باهتمام لآلخرين مظهر من مظاهر الحب واالحترام   .37
 ( )    اختالف اللغة ليس من المشكالت التى تواجه السائحين  .38
 )     (                        القاسية الجوّ  ظروف تتحّمل معّمرة عصارية نباتات الصبارات .39
 ( )     من مهام وظيفة امناء المكتبات رسم اللوحات  .40
 ( )          ال تتغير أدوار ومسئوليات أفراد األسرة حسب السن                          .41
 (   )                                      يمكن زراعة  األوليفيرا في الظل                 .42
 )   (               الملبس ليس من االحتياجات األساسية                                  .43
 )  (          يتم تصنيف الكتب فى المكتبات بنظام ديوى  العشرى                    .44
 غلقها )    (  أو فتحها  عند تصدر صريًرا ال  حتى  أبواب الثالجات؛  إلصالح التشحيم   مادة تستخدم  .45
 للون الغالف                      )     (   وفًقا المكتبات فى الكتب  ُتصنَّف .46

 

 

  



3 
 

 الصحيحة من بين األقواس: اإلجابة  ضع خطا أسفلثانًيا:  

 يستطيع عمال البناء   -1

 إصالح األجهزة الكهربية(  -تشغيل اآلالت والطالء –)إصالح سخانات المياه 

 . إلصالح شق في الخشب نستخدم  -2
 (أزميل   -منشار –) سكين المعجون                       

 فائدة في إعداد الطعام  من النباتات العشبية التي تزرع في المنازل ولها  -3
 الجارونيا(   -الكزبرة  -)  البوتس      

 بات الفوجير والبوتس  ن -4
 متسلقات(   -نباتات ورقية غير مزهرة  - -)نباتات ورقية مزهرة              

   النخيل المروحي من  -5
 نخيل الزينة(   -المتسلقات   -)النباتات الورقية المزهرة                    

 من األدوات التي تستخدم لحل مشكالت في الكهرباء  -6
 المفكات (  –األزاميل  –)  المناشير             

 إلى إضاءة شديدة نبات   نباتات الزينة التي التحتاج   -7
 الياسمين(   -الفوجير  - )األوليفيرا         

 ين البلدي والبوتس منالياسم -8
 االشجار(   -المتسلقات  -)نخيل الزينة                                   

 ( البوتس  -الفل  -)الصبار  من النباتات  التى التتحمل ضوء الشمس المباشر -9
 الترقيد(   -العقلة  -)البذرة    يتكاثر نبات البوتس بـ  -10
 عية   من المهن الصنا -11

 السباكون ( – المزارعون  -)  األطباء                            

    ا على الكتب هىاألماكن التى يمكن الحصول منه -12

 المراكز الطبية   (  –النوادي الرياضية   –) المكتبات العامة                                

 أدوات عمال الدهانات  من -13

 المفك(  ––سكينة المعجون   -)المنشار                                         

  إلى نقلها يتم األصيص فى النباتات تكثر عندما -14
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مظلم مكان -ج                أكبر أصيص -ب                  مشمس مكان -أ        

المكتبة أمين وظيفة مهام من   15-   

الكتب تصنيف  -ج     الكباري بناء -ب      المحاصيل  زراعة  –أ        

الكتاب  فى             هو المتن - 16  

موجز  وصف -ج                    المحتوى  -ب                    المقدمة –أ        

أسرتك  تجاه أدوارك أحد -17  

واحترام اآلخرين  القوانين اتباع -ج   الطبية الرعايةتوفير  -ب توفير الطعام –أ   

توفير فى السياحة تساهم -18  

تصنيف الكتب   -جفرص عمل             -بزراعة المحاصيل         –أ    

   نباتات من الياسمين نبات يعتبر -19

الزينة المزهرة  -ج               العشبية -ب                    الصبارات –أ        

بواسطة  المعرفة بنك  على حساب إنشاء يمكن -20  

المدرسة  -جالكمبيوتر           -ب        المدرسيالكتاب  –أ        

. المجتمع فى الصناعية  المهن  من                     مهنة تعد -21  

الطبيب  -ج      عامل البناء -ب           المرشد السياحى –أ        

............. فى منها أنواع استخدام ويمكن الجميلة، برائحتها تتميز العشبية النباتات -22  

الطعام  -ج       التشحيم  -ب          الطالء  –أ        

مهام من  والعمالء  بالزوار الترحيب ُيعتَبر في الفنادق  -23  
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المكتبات  أمناء  -ج        السياحى  المرشد -ب       االستقبال  موظف –أ        

ُيحقِّقان  األسرة أفراد بين والحب التعاون  -24  

األسرية الخالفات -ج    األسرى  التفكك -ب      الترابط األسرى  –أ      

. غلقها أو فتحها عند صريًرا تصدر ال وجعلها األبواب إلصالح                  نستخدم - 25  

التشحيم  مادة -ج             الطالء -ب        الصنفرة ورق  –أ        

 (: :صل من )أ( ما يناسبه من )ب سئلة  التوصيلأ ثالًثا:

 العمود )ب(  العمود )أ( 
 صيص أكبر في الحجم تنقل إلي ا -أ تدل على االحترام من العبارة التي    .1
 اسف-ب يضاف السماد للنباتات  .2
 في مياه الري -ج عند تزاحم النباتات  .3
 من المشكالت التى تقابل السائح -ح من أدوات الكهربائي  .4
 التكاثر بالبذور  -د ساعدك أحد أصدقائك تستخدم عبارة  .5
 موقع مجانى لجميع المصريين   -ذ صعوبة الوصول إلى بعض الماكن .6
 . المفك ز بنك المعرفة المصري  .7
 شكًرا  -ك طريقة لتكاثر النباتات  .8
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 اختر الكلمة المناسبة من بين األقواس  إلكمال العبارات التالية :  رابًعا: 

 أ. )  قواطع المواسير - السن والحالة  الصحية - الوصالت الكهربائية – المزارع(

................... عمله فى السباك  يستخدم - 1  

الزراعية  المحاصيل  بزراعة....................  يقوم -2  

.................. حسب األسرة أفراد ومسئوليات أدوار تتغير -3  

 ( متباعدة – اللوحات رسم -الخضرى )ب .

......................  فترات على الصبار نبات ري يتم -1    

. النبات من جزء  باستخدام.......................  التكاثر يتم - 3  

 القضايا – والجدة الجد - رقمية    -ج

..................... و واألم األب من الممتدة األسرة تتكون  - 1   

........................  مكتبة المصرى  المعرفة بنك  ُيعد -2  

 المكتبة أمين - المتن - الفالح - لظلا    -د

الكتاب  يتناولها التى الموضوعات على يحتوى ..........................  أو الكتاب محتوى  -1  

الكتب تنظيم .................هى مهام -2  

شديد إضاءة إلى تحتاج ال التى النباتات  من..........................  نباتات -3  

الكماشة       –الطبيب   –الكمبيوتر  -النووية –ه   

الجراحية العمليات بإجراء..........................  يقوم - 1  

..............  األسرة واألخت واألخ واألم األب من تتكون  التى الصغيرة األسرة تسمى -2  
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عمله فى..........................  النجار يستخدم - 3  

 ( ب) العمود فى يناسبه بما(   أ) العمود فى ما صل :خامًسا

1-  

 أ ب
االحتفاالت مظاهر أحد -أ   

الرى  مياه فى -ب   
الطفل   حقوق  من حق -ج   

األلعاب  وممارسة ميالتعل فى الحق  - 1  
الموسيقى -2  
للنبات  السماد يضاف  - 3  

 

2 -   

 أ ب

مطبوعة معرفة مصادر -أ   

األحداث ذروة-ب   

المصرى  المعرفة بنك  -ج   

المصريين  لجميع مجانى  موقع - 1  

اليومية  والصحف  الكتب -2  
 

 

3-  

 أ ب

النجار أدوات من -أ   

المحتويات  قائمة-ب   

حل  من  أكثر فى التفكير -ج   

الصفحات  وأرقام الكتاب بأقسام قائمة - 1  

والكماشة  المنشار - 2  
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4-  

 أ ب

الزينة نخيل من -أ   

الكهرباء عامل-ب   

الحبكة  -ج   

المروحى النخيل -1  

الصناعية المهن أحد - 2  

 

5-  

 أ ب

السائحين تواجة مشكلة  -أ   

السبَّاكين  أدوات من-ب   

المشكلة تحديد -ج   

   المواسير لحام ماكينات أدوات- 1

   اللغة   اختالف - 2
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 سادًسا  : حدد واحدة فقط من 

طرق تكاثر النباتات ........... من – 1  

...........  تساعد على تنشيط السياحة  التيالسلوكيات  من -2  

... الكهربائييقوم بها   التياألعمال  من -3  

..........  ُتظهر االحترام بين أفراد األسرة التيالعبارات   من  -4  

.............  زراعة نباتات الزينة؟  في تستخدم  األدوات من  -5  

 6 – من األعمال التى يقوم بها النجار ............ 

أهم المهن السياحية.  من -7  

                                 م أحدهحالة مرض    فيتجاه أسرتك  من مسئولياتك -8

 سابًعا: 

 التالية. ُاكتب إجابات قصيرة عن األسئلة 

 مثاًلا على أحد احتياجات األُسرة األساسية. ..................... .1

 كيف تُظهر لآلخرين أنّك تراعي مشاعرهم عندما تقترف خطأا؟.......................  .2

 .......................................ماذا نجد على الغالف الخارجي للكتاب؟  .3

 ................ ماذا نسّمي الشجرة الصغيرة التي ًل يزيد ارتفاعها عن ثالثة أمتار؟ .4

  ماذا نسّمي األشخاص الذين يقومون بتركيب المواسير التي تنقل المياه والصرف الصحي، وبإصالحها؟ .5

............ 

 ................... للتخلّص من الصرير؟ ة الشباك مفصلما المادّة التي يمكنك وضعها على  .6

 ..................... ما األداة التي يمكنك استخدامها لجعل الجدار ناعم الملمس؟ .7

 

 

 


	سابعًا:

